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Здравословно състояние на горскодървесната  
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абстракт: В доклада са представени основните лесозащитни проблеми в горите на тери-
торията на лесозащитна станция – Варна. Сред тях са гъботворката (Lymantria dispar), която се 
проявява през 5-8 години. Засегнати са и здравословното състояние на полезащитните пояси, 
както и масовото развитие на дъбовата коритуха (Corythucha arcuata). 
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Увод

през последните години районът на източна България е изложен на екстремни 
условия, вследствие изменение на факторите на околната среда, изразяващи се в по-
вишаване на средно годишните температури и намаляване количеството на валежите 
през активния вегетационен сезон. Физиологичното отслабване на дървостоите в ре-
зултат от влошаване на факторите на околната среда и периодичното обезлистване от 
насекомни вредители е предпоставка за развитие на гъбни патогени и масово съхнене 
на горските екосистеми.  В района на лесозащитна станция (лЗС) Варна естествените и 
изкуствено създадените широколистни насаждения са 1005736 ha, от които изкуствено 
създадените иглолистни култури са 103 998 ha, предимно от черен бор (Pinus nigra). 

целта на проучването е да се направи анализ на нападенията от основните насе-
комни вредители и болести в района на лЗС Варна за периода 2010-2019 г.

иглолистни насаждения
В периода 2010-2020 г. от процеси на съхнене, вследствие на биотични и абио-

тични повреди са засегнати 27 052 ha, или 24,5% от иглолистните култури (Фиг. 1).
От анализираните проби в лабораторията на лЗС Варна и извършените теренни 

обследвания е установено, че повредите имат патологичен характер и са причинени от: 
- Несъвършенната гъба Diplodia sapinea и Mycosphaerella pini, Dothistroma 

septospora.
- Насекоми по стъблата и клоните на изсъхналите и съхнещи дървета – ксилофа-

ги от различни таксономични групи (Scolytidae, Cerambycidae, Buprestidae), които могат 
да бъдат заплаха за живите дървета и насаждения.

Това са вторични фактори, влияещи върху здравословното състояние на игло-
листните култури. Основният фактор е тяхното общо физиологично отслабване и при 
тях, като цяло вече е настъпил процеса на физиологично стареене по редица причини.
Те са създадени на нетипични за нормалното им физиологично развитие условия на 
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месторастене. Районът на Станцията се характеризира с по-слаби валежи през годи-
ната, високи екстремни температури през лятото и чести засушавания през летния и 
есенния сезон, които понякога са с продължителност над 1 месец и водят до намаляване 
на водните запаси в почвата и изключително ниска въздушна влажност. иглолистните 
видове са особено чувствителни към засушаванията и трудно се възстановяват. под 
действието на високите температури и засушаването, иглиците не увяхват, а се оцветя-
ват и загиват постепенно.

Вследствие на неблагоприятни климатични условия, иглолистните видове 
са подложени на целогодишен стрес и съответно физиологично отслабване. Това 
създава предпоставка за засилено развитие на патогени и насекомни вредители, 
които ускоряват процеса на съхнене. Създават се условия за масово развитие на 
вторични вредители (корояди, факултативни паразити), които застрашават здра-
вите дървета. Освен несъответствието между биологията на вида и условията на 
месторастене, за намаляване устойчивостта на иглолистните култури в долната ле-
сорастителна зона са допринесли и гъстите схеми на залесяване и липсата на сис-
темни отгледни грижи, осигуряващи необходимия растежен простор на доминира-
щата част от дървостоя, отличаващ се с по-висока степен на растежни показатели 
и жизненост. Това би довело до по-висока устойчивост на иглолистната дървесна 
растителност.

Ненавременно провеждане на санитарни и принудителни сечи, особено след по-
ражения от абиотични фактори като бури, мокър сняг и горски пожари са определя-
щи за общото здравословно състояние на иглолистните насаждения, защото се явяват 
предпоставка за намножаване на високо агресивни каламитетни насекоми. 

За анализирания период санитарни и принудителни сечи са изведени на площ от 
8 351 ha или в 30.9% от пострадалите иглолистни култури (Фиг. 2). 

Фиг. 1. Повредени иглолистни насаждения от биотични и абиотични фактори в периода 2010-2020 г.
Fig. 1. Damaged coniferous plantations by biotic and abiotic factors in the period 2010-2020
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Широколистни насаждения
Основните горскорастителни формации на територията на лЗС Варна са дъбови-

те формации. Те заемат около 65% от горския фонд на района. В тези формации участ-
ват: цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens), летен дъб (Quercus robur), благун 
(Quercus frainetto), зимен дъб (Quercus petraea), келяв габър (Carpinus orientalis), обик-
новен габър (Carpinus betulus), дребнолистна липа (Tilia cordata), едролистна липа (Tilia 
platyphyllos) и др., които са и основна хранителна среда на гъботворката (Lymantria dispar), 
педомерки (Geometridae), листоврътки (Tortricidae), златозадка (Euproctis chrysorrhoea), 
дъбова процесионка (Thaumetopoea processionea) и др.

Основният вредител с икономическо значение за района на станцията е гъбот-
ворката, която се проявява през 5-8 години.

От есента на 2010 г. популацията от гъботворка е в процес на градация. през 
периода 2010-2015 г. е установена на площ от 76 017 ha, а са третирани едва 6144 ha, или 
8% от нападнатите гори (Фиг. 3). В този период е допуснато голяма част от широколист-
ните насаждения да бъдат обезлистени частично или пълно.

От създаването на лЗС Варна до сега, за намаляване на плътността на гъботвор-
ката се провеждат следните лесозащитни мероприятия: 

Въздушно пръскане /авиоборба/ – първоначално са прилагани химични сред-
ства, а по-късно и  биологични продукти за растителна защита. 

Биологична борба, в слабо нападнатите площи. Тя се изразява в заразяване на 
гъботворката с болестотворни агенти и разпространение на паразитоиди по нея. 

За получаване на продукт за заразяване с ядрено-полиедрен вирус са събира-
ни заразени и загинали гъсеници в стационарни обекти. След изсушаване, стриване 
и смесване с вода се получава биопродукт, с който са третирани опитни участъци. 
ефектът от третиранията е оценяван като много добър.

В лабораторията на лЗС Варна опитно е отглеждано по общоприета технология 
и полезното насекомо Ooencyrtus kuwanae, което с успех е разселвано в горските сто-
панства. ефектът от разселването е също оценяван като много добър.

Фиг. 2. Изведени санитарни сечи и принудителни сечи в % в повредените иглолистни култури в периода 
2010-2019 г.

Fig. 2. Sanitary and forced cuttings in damaged coniferous plantations in the period 2010-2019
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В периода 2008-2009 г. на територията на РдГ Бургас, Варна, Сливен и Шумен, 
в района на дГС Нова Загора, Звездец, Варна, Средец, Търговище и длС „Черни лом” 
– гр. попово, под методичното ръководство на институт за гората – БАН се разселва 
ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, като резултатите от интродукциите са 
окуражителни (Georgiev et al., 2013; Mirchev et al., 2013). 

през периода 2010-2020 г. се наблюдава сравнително постоянна численост на от-
носително равновесие на отделни вредители, която не се отразява върху насажденията, 
поради което лесозащитни мероприятия не са планирани и провеждани (Фиг. 4).

Фиг. 4. Нападения от листогризещи насекоми за периода 2010-2020 г.
Fig. 4. Development of the populations of some leaf-damaging insects for the period 2010-2020

Фиг. 3. Нападнати гори от гъботворка (Lymantria dispar) и проведена авиоборба в периода 2010-2019 г.
Fig. 3. Damaged forests and air spraying against Lymantria dispar in the period 2010-2019
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С развитието на популацията от гъботворка, допуснатото обезлистване в дъбовите 
формации в периода 2010-2014 г., започна и съхнене, като основно са засегнати цер, зимен 
дъб и благун (Фиг. 5). причините за изменение в здравословното състояние са следните:

изгризването на листата на дърветата през пролетта води до недостатъчно форми-
ране на запасни вещества в дървесината и изменено образуване на годишните пръстени. 

двукратното обезлистване, от своя страна предизвиква принудително развитие 
на спящи пъпки, изразходване на запасните хранителни вещества и формиране на ле-
торасли, които не могат да вдървенеят през вегетационния период. Такива дървета са 
подложени на сериозна опасност от измръзване през зимата. Характерно за дъбовете 
е, че имат типичен въглеводороден обем, и са особено чувствителни към измръзване 
през зимата, когато съдържанието на скорбяла в дървесината е малко. 

Съществено въздействие върху процесите на съхнене е трайно установяващата 
се ксеротермична тенденция.

Тези причини водят до физиологично отслабване на дървостоя, а оттам и до разви-
тието на различи видове болести, които от своя страна спомагат за пълното му изсъхване.

В края на пролетта на 2020 г. служителите на лЗС Варна, РдГ Варна, Тп дГС/
длС към Сидп гр. Шумен установяват сериозно изменение в здравословното състоя-
ние на полезащитните горски пояси от ясен, като са засегнати над 200 ha в слаба и 
силна степен. периодично се извършват обследвания съвместно със специалисти от 
института за гората при БАН, при които е събиран биологичен материал за устано-
вяване причината за влошаване здравословното състояние на полезащитните пояси. 
изследванията ще продължат и през 2021 г.

От 2019 г. се наблюдават силни повреди от инвазивната дървеница Corythucha 
arcuata в дъбовите гори. Видът прониква в България в 2012 г. (Dobreva et al., 2013) и 
бързо се разпространява повсеместно в страната (Simov et al., 2018). Основно от този 
вредител е засегната Странджа планина, която е в процес на обследване.

В лабораторията на лЗС Варна ежегодно се извършва анализ на биологичен мате-
риал от гъботворката (яйца, гъсеници и какавиди) за установяване здравословното със-

Фиг. 5. Съхнене в дъбовите гори в периода 2010-2020 г.
Fig. 5. Drying in oak forests in the period 2010-2020
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тояние на популацията и прогнозиране развитието през следващата годината. Основната 
задача на експертите е да се прогнозират нападенията от вредители и болести, защото 
предпазените от обезлистване насаждения значително по-лесно понасят неблагоприятни 
климатични въздействия (мраз, суша и др.), както и последващи нападения от вредители.

След пълно обезлистване дървесната растителност е силно стресирана и в ком-
бинация с неблагоприятните климатични фактори е предпоставка за развитие на гъ-
бни патогени и масово съхнене на горските екосистеми.  

В допълнение, климатичното затопляне и свързаните с него резки хидротермич-
ни отклонения изискват въвеждане на нови системи на лесовъдство и отглеждане на 
горите, насочени към смяна на видовия състав на горските екосистеми с приоритет на 
сухоустойчиви видове.

Заключение

В своята работа лЗС Варна винаги е била в близък контакт с горскостопанската 
наука и практика. Нейната специфична роля на свързващо звено в системата на горите 
за конкретно приложение на научните изследвания в областта на лесозащитата опре-
делят нейната значимост и отговорност. днес, в условията на сложно фитосанитарно 
състояние на горите, трудно можем да си представим лесовъдство без компетентното 
участие на лесозащитните станции.
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HealtH condition of tHe forests on tHe territory of tHe 
forest Protection station – Varna for tHe Period 2010-2020

M. Kirilova
Forest protection Station – Varna 

(summary)

This report presents the main health problems of forests on the territory of the Forest 
protection Station – Varna. One of them is Lymantria dispar, which makes outbreaks in 5-8 
years. There are some information about health condition of the field protection forest belts, as 
well as the calamity of the Corythucha arcuata, which has strongly attacked oak stands.
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